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Resumo
Os eolianitos carbonatados, datados do Plistocénico, ocorrem ao longo da costa atlântica portuguesa, tanto no espaço continental
como nas ilhas da Região Autónoma da Madeira. Afloramentos mais contínuos ocorrem na costa SO de Portugal, onde foram
reconhecidos os únicos sítios icnológicos de vertebrados datados do Cenozóico do país. Pelo menos 17 horizontes estratigráficos
com pegadas e trilhos de mamíferos e de aves foram identificados e descritos, estando impressos na laminação arenítica. A modelação
fotogramétrica 3D e posterior análise dos horizontes mais significativos permitiram rever e corroborar atribuições icnotaxonómicas
anteriores, reforçando as interpretações comportamentais. Os trilhos de aves encontrados na Ilha do Pessegueiro em dois horizontes
são agora atribuídos a dois morfótipos de Charadriipeda isp.. Este registo icnológico é datado presumivelmente do Plistocénico
superior e corresponde à única ocorrência atribuída a aves conhecida em Portugal.
Palavras-chave: Pegadas e trilhos, aves, Plistocénico, Portugal, Sudoeste Alentejano.
Abstract
Pleistocene carbonate eolianites crop out along the Portuguese Atlantic coast, in both mainland and Madeira islands. More continuous
outcrops are found at the SW coast of Portugal that include the only recorded Cenozoic vertebrate ichnosites from the country. The
vertebrate paleoichnology of these formations have yielded at least 17 stratigraphic horizons with mammal and bird footprints and
trackways that were found imprinted in the sandstone bedsets. Photogrammetric 3D modeling and analysis of the most relevant
horizons allowed revising and supporting previous ichnotaxonomic identifications and behavioural interpretations. Tracks of birds
found in two horizons at Pessegueiro island are now ascribed to two morphotypes of Charadriipeda isp.. These tracksites are dated
presumably from Late Pleistocene and is the only record attributed to birds known in Portugal.
Key-words: Footprints and trackways, birds, Pleistocene, Portugal, SW Alentejo.

1. INTRODUÇÃO
Os eolianitos carbonatados de idade fundamentalmente
plistocénica resultaram de dinâmicas de erosão-sedimentação
complexas em áreas costeiras, distribuindo-se por pequenos
afloramentos dispersos e controlados pela geomorfologia
fluvial e/ou costeira, sendo genericamente muito homogéneos
do ponto de vista da sua composição sedimentar, e estando
sujeitos a rápidos processos de pedogénese e litificação. São
aparentemente pouco fossilíferos, não obstante, o interesse
crescente por estas fácies carbonatadas associadas a períodos
de regressão glacio-eustática que ocorreram durante o
Plistocénico (Hearty, 2002; Roberts et al., 2008), organizadas

em parassequências agradacionais, tem permitido descobrir,
nos últimos anos, jazidas de icnofósseis de vertebrados,
predominantemente de mamíferos, em vários locais das costas
do Pacífico, Atlântico e do Mediterrâneo: Alasca, África do
Sul, Bermudas, Península Ibérica, Sardenha, Grécia e Chipre
(Fornós & Pons-Moyá, 1982; Flor, 1989; Quintana, 1993;
Lea, 1996; Fornós et al., 2002; Roberts & Berger, 1997;
Roberts et al., 2008; Roberts, 2008; Neto de Carvalho et al.,
2003, 2016; Neto de Carvalho, 2009, 2011, 2014; Fanelli et
al., 2007; Milàn et al., 2007, 2015; Hearty & Olson, 2011;
Pillola & Zoboli, 2017; Helm et al., 2018; Muñiz et al., 2019).
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Os eolianitos carbonatados plistocénicos ocorrem em
Portugal continental na costa algarvia e, sobretudo, ao longo
da costa atlântica (Neto de Carvalho, 2009, 2011). Estas
formações, em termos gerais, afloram em faixas estreitas de
frente-de-arriba (ecodunas e rampas de areia) e campos de
dunas fósseis intersectados ou controlados pela incisão fluvial
e por movimentos neotectónicos.
Neste trabalho, pretende descrever-se o conjunto de
icnofósseis de aves da Ilha do Pessegueiro e identificar os
seus produtores, fazer um enquadramento paleoecológico,
contextualizando a sua ocorrência no contexto dos eolianitos
da costa de Porto Covo e interpretar os seus comportamentos,
usando a reconstituição computorizada 3D e salientar a sua
importância no panorama nacional e internacional, enquanto o
mais recente sítio icnológico conhecido da Península Ibérica e
o único com registo de aves em Portugal.
2. LOCALIZAÇÃO
A Ilha do Pessegueiro localiza-se no Alentejo, na costa
SO de Portugal continental, município de Sines, freguesia
de Porto Covo, 15 km a Sul do Cabo de Sines e 10km
a Norte da foz do rio Mira. É uma ilha marítima litoral
atualmente desabitada, de orientação Norte-Sul, localizada
a 300 m da costa. Tem uma área de 5.3 ha e a sua altitude
máxima é de 21 m. É uma área protegida no âmbito do
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

Fig. 1 – Localização da Ilha do Pessegueiro na costa SO alentejana.

3. ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO
As unidades estratigráficas do Plistocénico aflorantes
no litoral, a Sul de Sines foram definidas por Pereira, (Ana
Ramos Pereira, 1990; Pereira & Angelucci, 2004). A sucessão
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estratigráfica eolianítica da Ilha do Pessegueiro cobre, em
discordância erosiva, a Formação de Aivados-Bugalheira
(a qual inclui a “Formação Vermelha” definida na praia da
ilha por Pereira, 1990). A Formação de Aivados-Bugalheira
é uma sequência predominantemente fluvial estruturada em
paleocanais métricos evidenciando granoselecção positiva,
que aqui culmina com um conglomerado de clastos subangulosos, suportados por uma matriz arenosa, do tipo
praia emersa (Pereira, 1990). O perfil de rubefacção desta
formação infrajacente ao eolianito de Aivados terá uma origem
climática, provavelmente indicativo de elevada pluviosidade,
na transição interglacial-glacial. Ao nível da praia e na base
da arriba ocorre ainda unidade lenticular arenítica grosseira
com abundantes fósseis marinhos sobrejacente à Formação de
Aivados-Bugalheira, que corresponderá à Formação de Monte
Figueira, sobre a qual também assenta a sequência em estudo.
O eolianito encontra-se densamente fracturado e é composto
por 3 unidades calcareníticas que se encontram bem expostas
na arriba ONO do pequeno forte do Pessegueiro, no seu fosso
e na pedreira do séc. XVI localizada na estrema norte do
ilhéu. As unidades encontram-se separadas por superfícies de
reactivação, sobretudo por mudança de orientação dos foresets
e da sua inclinação. A unidade inferior possui mais de 4 m
de espessura e é composta por um arenito de grão médio a
grosseiro organizado em feixes de estratificação entrecruzada
planar. Foresets com 1-1,2 m mostram inclinações até 34º.
As laminações têm menos de 2 cm de espessura e podem
ter ripples aerodinâmicas assimétricas, com cristas longas e
paralelas, de baixa amplitude e baixo comprimento de onda.
A fitoturbação é intensa mas irregularmente distribuída,
por vezes associada a protossolos. O tamanho, orientação
e distribuição dos icnofábricas de rizólitos permitem
interpretar um coberto vegetal do tipo herbáceo-arbustivo
com a ocorrência ocasional de plantas com porte arbóreo,
desenvolvido paralelamente à frente de duna (Neto de Carvalho
et al., 2003). A segunda unidade tem até 11 m de espessura e
apresenta uma granulometria semelhante à unidade anterior.
A base é planar, de origem erosiva. A laminação entrecruzada
tem uma inclinação inferior a 20º e as ripples aerodinâmicas
tornam-se mais comuns. A persistência lateral de sets de baixo
ângulo reflete uma deposição em áreas interdunares extensas
e estáveis (Roberts et al., 2008). A fitoturbação é mais densa
e composta sobretudo por estruturas verticais profundas que
revelam um coberto vegetal de tipo arbustivo que cobria na
totalidade o sistema dunar costeiro (Neto de Carvalho et al.,
2003). A última unidade tem pouco mais de 1,5 m de espessura
e é formada por laminação entrecruzada levemente ondulada.
A fitoturbação torna-se muito mais esparsa e é caracterizada
por finas estruturas horizontais, mostrando uma mudança do
coberto vegetal para um domínio herbáceo desenvolvido sobre
dunas móveis.

4. ANÁLISE PALEOICNOLÓGICA DAS JAZIDAS
COM PEGADAS E TRILHOS DE AVES:
FOTOGRAMETRIA E ANÁLISE 3D
Os eolianitos calcareníticos são formações muito
homogéneas, sem contrastes litológicos evidentes nem
fenómenos de erosão diferencial (excepto na base das
formações), onde as superfícies expostas aos agentes externos
tendem a alterar-se muito rapidamente. Por esta razão, os
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níveis estratigráficos com pegadas de aves foram detetados em
zonas onde se dá a erosão activa das sequências eolianíticas
por ação da ondulação.
A areia de duna humedecida pela chuva ou pela orvalhada
apresenta coesão suficiente para preservar detalhes anatómicos
das pegadas, mesmo para as mais pequenas (Roberts et al.,
2008). A areia empurrada pelo vento pode preencher as pegadas
por processos de fluxo de grãos e colapso gravitacional. Um
enterramento rápido e uma litificação acelerada por percolação
de fluidos na zona vadosa, através da atividade fisiológica ao
nível das raízes das plantas, levaram à fossilização das pegadas.

4.1.

Levantamento 3D (metodologia)

A necessidade de modelar tridimensionalmente as pegadas
estudadas prendeu-se com dois objetivos principais: o primeiro
relacionado com a obtenção de um registo de salvaguarda
fidedigno e o segundo com a possibilidade de realizar uma
análise digital que porventura pudesse melhorar e potenciar
a sua interpretação, facilitando a sua classificação. Para essa
finalidade, optou-se pela utilização da técnica de fotogrametria
digital de curta distância que, através do método structure
from motion, permite converter imagens bidimensionais em
nuvens de pontos tridimensionais coordenadas com milhares
ou milhões de pontos. Com base nas nuvens de pontos tornouse possível produzir modelos 3D mesh e texturizados, mais
leves e realistas que permitiram uma análise mais minuciosa
e detalhada em gabinete. A posterior texturização dos modelos
3D com filtros de curvaturas, sombras, profundidade e

radiância (Vergne et al., 2010), permitiu ainda uma análise
mais pormenorizada dos detalhes das pegadas.
Para o efeito foram utilizados diversos equipamentos de
hardware: Nikon Coolpix P520, GoPro Hero3 e um drone
DJI900, para a obtenção de imagens; e de software: VisualSfM
(Changchang Wu, 2013; Changchang Wu et al., 2011), Blender,
MeshLab (Cignoni et al., 2008), FugroViewer e QGIS para
processamento, análise, visualização de dados e produção de
cartografia.
5. RESULTADOS
Sistemática Paleontológica
Icnogénero: CHARADRIIPEDA, PANIN & AVRAM (1962)
CHARADRIIPEDA ISP.
GRUIPEDA MAXIMA, NETO DE CARVALHO (2011)
CHARADRIIPEDA ISP., NETO DE CARVALHO ET AL.
(2016)
Descrição: Pegadas tridáctilas, anisodáctilas e mesaxónicas,
de média dimensão e dígitos finos, sendo que em algumas
pegadas distingue-se a marca da garra. As pegadas estão
concentradas em 10 trilhos mais 3 pegadas isoladas (Pedreira),
e 1 trilho (Enseada) nos dois níveis estratigráficos reconhecidos
no sector da Ilha do Pessegueiro. Estas são formadas pelo dígito
III mais longo (3 a 5,5cm), mostrando ângulos de divaricação
entre os 30 e os 42º. O dígito II nas pegadas mede entre os
1,5 e os 3,0cm e o dígito IV, entre os 1,8 e os 3,8cm. Estes
dígitos estão dispostos linearmente ou apresentam concavidade

Fig. 3 – Representação dos dois tipos de morfotipos de pegadas
de aves da Ilha do Pessegueiros.

Ilha do Pessegueiro
M1

Fig. 2 - Ortofotografia com resolução espacial de escassos milímetros do bloco
B1P. 1 – Par de pegadas de ave Charadriiformes; 2 e 3 – Pegadas sequenciais
de trilhos de ave Charadrirformes; 4 – Pegada de ave; 5 – Pegada de cervídeo;
6 e 7 – Pegadas de felídeo.

Gaivotas

M2

DII-DIII

DII-DIV

DII-DIII

DII-DIV

DII-DIII

DII-DIV

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Min.

Máx.

42º

40º

38º

43º

42

45º

Tabela 1 – Ângulos interdigitais das pegadas da Ilha do
Pessegueiro e a sua comparação com os ângulos interdigitais
atuais médios da espécie de gaivota atual.
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voltada para a frente. Não parece existir impressão do hallux.
As marcas de garras são comuns. Existem dois morfótipos
recorrentes (fig. 3): o M1, que apresenta o dígito III claramente
mais longo do que os dígitos II e IV; o M2, apesar de ter o dígito
III mais longo, a assimetria entre dígitos não é tão clara como
M1. O M1 corresponde a pegadas com dígitos menos afastados
(angulo DII-DIII e DIII-DIV menos aberto), enquanto no M2
os dígitos são mais abertos, com uma clara divaricação dos
ângulos entre dígitos. Assim, o M1 apresenta ângulos entre
30º e 32º entre os dígitos; enquanto o M2 apresenta 40º a 42º
(Tabela1).

Os trilhos e pegadas que ocorrem no nível estratigráfico
intensamente bioturbado associam-se às pegadas e às subimpressões dos tipos Bifidifes e Felipeda, ambos preservados
em hiporrelevo convexo, Os trilhos de aves mostram uma
passada curta, com uma média de 17,1cm e com padrão de
marcha positiva. Verifica-se um comportamento gregário
do grupo com maior número de pegadas, pois os trilhos são
maioritariamente na mesma direção. A maior pista apresenta,
na sua porção mais distal, a pegada direita e esquerda paralelas,
o que indica que a ave terá parado naquele local. Noutro trilho
nota-se uma mudança de direção da ave (fig. 4).

As impressões das membranas interdigitais em pegadas
tridáctilas formadas por dígitos com distintos comprimentos
(características diagnósticas do grupo dos Charadriiformes)
são raras e são tão impercetíveis que apenas foram detetadas
por modelação 3D.

Fig. 4 – Representação dos trilhos da Ilha do Pessegueiro (B1P. 1). Nesta
imagem nota-se as duas pegadas paralelas, indicando que a ave parou (1) e
uma mudança de direção de um dos trilhos (2).

6. DISCUSSÃO
A mais recente revisão icnotaxonómica das pegadas e trilhos
de aves, feita for Lockley & Harris (2010), permitiu validar
45 icnoespécies distribuídas por 23 icnogéneros, distribuídas
temporalmente entre o Cretácico e o Cenozoico. Na Península
Ibérica, algumas das mais antigas ocorrências indisputáveis
de pegadas de aves foram encontradas no Albiano (Cretácico
Inferior) de Espanha (Sanz et al., 2002), sendo os icnofósseis
da Ilha do Pessegueiro, em Portugal, datáveis do Plistocénico
superior (Diniz, 1986) e, portanto, considerados o mais
recente (e único) registo fóssil do comportamento de aves,
conhecido na Europa. A Ilha do Pessegueiro inclui os únicos
dois horizontes com pegadas fossilizadas de aves conhecidas
em Portugal. Pegadas com dígitos frontais longos e afilados,
apresentando uma divaricação moderada a alta e a ausência
da impressão do hallux são características de aves limícolas
e costeiras da Ordem Charadriiformes que, no presente, estão
representadas em Portugal por mais de 50 espécies divididas em
9 famílias, nidificantes na zona costeira e normalmente buscam
proteção das tempestades entre as dunas. As aves limícolas e
as costeiras possuem dígitos longos e finos, espaçados entre si
e por vezes possuindo membrana interdigital, o que constitui
uma boa adaptação para nadar e para caminhar eficientemente
em substratos moles, como a areia.
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Medidas e comparações (em mm)
Pegadas

Trilhos (passada)

Ilha do Pessegueiro
M1
DII
Min

18
25

DIII
Máx

Min

30

30

DIV

Máx

Min

45

18

38

27

DII

Máx

Min

35

17
26

DIII
Máx

Min

35

30
37

Ilha do Pessegueiro

Gaivota

M2
DIV

Máx

Min

43

23

DII

Máx

Min

37

40

30

49

DIII
Máx

Min

59

56

M1

DIV

Máx

Min

71

35

65

Gaivota

M2

Máx

Min

Máx

Min

Máx

Min

Máx

60

151

250

105

156

238

432

47

200

131

335

Tabela 2 – Medidas e comparações das pegadas e trilhos da Ilha do Pessegueiro, com pegadas de gaivota atual

A presença de charadriiformes é conhecida no registo fóssil
do Plistocénico de Portugal. Estão identificados vários restos
ósseos deste grupo de aves em vários sítios arqueológicos
do Paleolítico Médio e Superior (Plistocénico Superior),
localizados em grutas, cujas ocupações estão datadas de entre
os 80 e os 20 Ka, situadas na costa ou em zonas próximas.
Estes sítios são: Gruta da Furninha (Peniche), a Gruta Nova
da Columbeira (Bombarral), a Gruta das Fontainhas (Cadaval)
e a Lapa da Rainha (Torres Vedras) (Pimenta et al, 2007,
Figueiredo, 2010, Figueiredo e Rosa, 2014, Figueiredo et al,
2017).
Comparando estas pegadas e trilhos fósseis dos eolianitos da
Ilha do Pessegueiro com pegadas e trilhos atuais de gaivotas,
os charadriiformes mais comuns atualmente na área, é evidente
que as pegadas daquela espécie são substancialmente maiores
(tabela 1), com uma passada média que é quase o dobro, das
encontradas na Ilha do Pessegueiro, e que deixam quase sempre
marcadas a membrana interdigital, em areias secas e soltas ou
humedecidas e mais coesas. O tipo de marcha em trilhos que se
sobrepõem, mas com disposição predominante numa mesma
direção é compatível com o comportamento gregário de aves
que buscam refúgio no lado abrigado das dunas, protegendo-se
assim dos ventos predominantes em período de tempestade.
7. CONCLUSÕES
Os eolianitos do SO de Portugal, datados do Plistocénico
Superior (>ca. 125000 –ca. 35000 BP) mostram, até à data,
pelo menos 17 níveis estratigráficos com uma icnofauna de
vertebrados moderadamente diversa atribuível ao elefante-depresas-direitas, veado, raposa, lince-ibérico, lebre ou coelho e,
assim como a aves costeiras (Neto de Carvalho et al., 2016).
Parte das espécies que constituíam esta comunidade ainda
podem ser encontradas hoje no campo dunar ativo da região,
ou fizeram parte deste ecossistema até serem extintos por ação
do Homem.
O paleoambiente associado à jazida é constituído por
dunas litorais estabilizadas e com coberto vegetal herbáceoarbustivo. Este ambiente foi frequentado por aves marinhas de
tamanho médio, dado indicado pelas dimensões das pegadas
e da passada. Estas aves tinham um comportamento gregário,
como o demonstra os trilhos que se sobrepõem, mas que
apresentam uma disposição predominantemente numa mesma
direção. Este tipo de comportamento é característico dos
Charadriiformes. O conjunto das pegadas, a sua forma e os
trilhos evidenciando comportamento gregário, permite atribuir
a sua maioria ao icnogénero Charadriipeda (Panin & Avram,
1962), produzido por aves costeiras pertencentes à ordem dos
Charadriiformes. Foram identificados dois grupos diferentes
morfótipos de pegadas, especialmente pela dimensão do DIII,
mais comprido em M1 do que em M2. O padrão da marcha é
de rotação positiva.
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